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 Disciplina, respeito e me-
lhora nas notas dos alunos. Estes 
são alguns dos benefícios que o 
“Projeto Judô Para Todos” está 
proporcionando. São 146 crian-
ças, adolescentes e até pais que 
participam do programa, em Flo-
rianópolis. As aulas ocorrem toda 
segunda, terça e quinta-feira, das 
17h30 às 20h30 na Base Aérea. 
Já na terça e quarta-feira, entre 
9h e 10h30 e das 14h às 15h30, 
o projeto é realizado no Centro 
de Integração Familiar (CEIFA), 
no bairro Caieira do Saco dos Li-

mões, entidade ligada à Prefeitu-
ra da Capital.
 Somente este ano o grupo 
participou de seis campeonatos, 
entre eles o Catarinense, o Cam-
peonato Brasileiro e o Mundial, 
que ocorreu no Rio de Janeiro. 
Neste último evento, foram con-
vocados três atletas do projeto 
para integrar a Seleção Brasileira 
de Judô. Já nos dias 11,12 e 13 de 
novembro, 13 alunos irão dispu-
tar o XI Campeonato Brasileiro 
das Ligas de Judô, na cidade de 
Assis, em São Paulo.
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Prática de judô auxilia no rendimento escolar de                                         
crianças e adolescentes

 A Escola Intenden-
te Aricomedes realizou, 
no dia 22 de outubro, a 
Mostra Cultural da uni-
dade. Além dos professo-
res exporem os trabalhos 
realizados durante o ano 
letivo, houve também 
apresentação do Coral e 
da Banda da escola. 

 Um dos trabalhos 
apresentados foi a oficina 
de confecção de cartões 
postais. A iniciativa pro-
moveu saídas de campo 
onde cada um dos 355 
alunos teve o compro-
misso de registrar fotos 
dos pontos turísticos de 
Florianópolis.

Mostra Cultural reúne alunos e profissionais 

 Encontrar um ma-
terial no almoxarifado da 
Escola Antônio Paschoal 
Apóstolo ficou muito mais 
fácil após a organização 
promovida pela diretora 
Bernadete da Rosa. Com 
o auxílio dos profissionais, 
Luciene Nunes e Leodoni 
Barcelos, foram montadas 
prateleiras e uma planilha 
para controlar a entrada e 
saída de materiais. A uni-
dade utilizou o recurso da 

verba descentralizada, efe-
tuando assim as compras 
necessárias para ordenar 
o depósito de materiais di-
dáticos. 
 A ideia surgiu após 
o curso ministrado do pelo 
professor Jovane Medi-
na, da ESAG/UDESC, no 
encontro de diretores. No 
curso foram abordadas 
três dimensões da Gestão: 
Estratégica, Financeira e 
de Materiais e Patrimônio. 

Almoxarifado organizado

 Para comemorar o Dia do Servi-
dor, cerca de 100 profissionais da cen-
tral da Secretaria de Educação partici-
param do Curso “Auto conhecimento 
e Auto Desenvolvimento”, ocorrido na 
Associação Sagres, Centro de Educa-
ção de Adultos, (28 e 29/10). Para a Se-
cretária Adjunta da Educação, Sidneya 
Gaspar de Oliveira, o momento foi de 
reflexão sobre a criança do século XXI, 
sobre a educação que implementamos 

no município, e sobre o relacionamento 
pessoal e organizacional da Secretaria. 
“Hoje estamos mais preparados para li-
dar com os desafios, utilizando o pensar, 
o sentir e o querer de forma harmônica, 
visando ao nosso bem-estar e principal-
mente ao do aluno. Queremos estender 
esta formação à rede, para que dentro 
da diversidade metodológica, possamos 
melhor delinear a formação de nossas 
crianças e jovens”.

Dia do servidor
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 No dia 28 de outubro, as 
famílias foram a Creche Dona 
Cota, bairro Abraão,  para par-
ticipar de uma tarde de inte-
gração. O evento contou com 
uma apresentação das crianças, 

teatro realizado pelos profissio-
nais, mostra pedagógica e lan-
che, oferecido à comunidade 
com uma mesa de frutas, bolo e 
suco.
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na creche  Alunos da turma 

de Educação de Jovens 
e Adultos da COMCAP, 
juntamente com o Pro-
fessor Anderson Abreu, 
estão construindo uma 
maquete do relevo brasi-
leiro. Produzido durante 
as aulas de geografia, os 
alunos usam água, argila, 
um pedaço de madeira e 
tinta guache. 
 Após a conclusão, a 
turma doará a maquete ao 

Museu do Lixo, adminis-
trado pela COMCAP e fi-
cará em exposição para as 
escolas de Florianópolis. 
 A turma possui 27 
alunos e é formada por tra-
balhadores da COMCAP 
que estão em processo de 
alfabetização. Participam 
garis, margaridas, auxi-
liares de serviços gerais, 
mecânicos e motoristas.

Turma de eJa da COmCaP PrOduz 
maqueTe dO relevO brasileirO

Divulgação/Anderson Abreu

 A Secretaria de Edu-
cação da Capital estabeleceu 
o dia 14 de fevereiro para o 
início do ano letivo de 2012 
da rede municipal de ensi-
no. A partir desta data, fun-
cionará o primeiro semestre 
para alunos de escolas, cre-
ches, núcleos de educação 
infantil (NEIs) e núcleos de 
educação de jovens e adultos 

(EJA).
 As férias escolares do 
meio do ano estão fixadas de 
14 a 28 de julho e o ano leti-
vo será encerrado no dia 21 
de dezembro. A carga horá-
ria total será de no mínimo 
800 horas, o que implica 200 
dias de efetivo trabalho edu-
cacional.
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 Desde maio deste ano, as 
crianças de cinco anos da Creche 
Nossa Senhora de Lurdes, bairro 
Agronômica, participam do “Pro-
jeto Bailarinas do G5”. O projeto 
surgiu do interesse das meninas da 
turma e foi idealizado pelas profes-
soras Luciana Makowieck e Miche-
le Goulart.
 São realizados encontros se-
manais no próprio espaço da creche, 
onde além de dançar, as crianças se 
maquiam, se vestem como bailari-

nas e têm acesso a músicas, vídeos, 
imagens referentes à dança e espetá-
culos coreografados.
 Inicialmente foi enfatizada a 
linha do Ballet Clássico, mas o ob-
jetivo das profissionais é aplicar no-
vos ritmos. “Queremos evidenciar 
o potencial expressivo das crianças 
em suas relações com o corpo e mo-
vimento, isso é alcançado através da 
dança e seus diferentes ritmos e ma-
nifestações”, afirma Tatiana Silva, 
diretora da unidade.

Leveza que encanta: Creche 
organiza aulas de balé
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